Εξυγίανση επιχειρήσεων με την Διαδικασία της Συνδιαλλαγής
Ο νέος Νόμος 3588/2007 εισήγαγε τον θεσμό της Διαδικασίας
Συνδιαλλαγής, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις
που ευρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής κρίσης να αναδιοργανωθούν
και παράλληλα να αποφύγουν την περιέλευσή τους στην διαδικασία της
πτώχευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 99 του κώδικα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
ασκεί εμπορική δραστηριότητα, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του και να ζητήσει το άνοιγμα της
διαδικασίας συνδιαλλαγής, εφόσον επικαλεστεί και αποδείξει παρούσα ή
προβλέψιμη οικονομική αδυναμία.
Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, τον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί
αυτή σε σχέση τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, καθώς και τα
προτεινόμενα μέσα χρηματοδότησης της. Με απλά λόγια πρέπει να
συνταχθεί συνοπτικό, εφαρμόσιμο και εξειδικευμένο, επιχειρησιακό πλάνο.
Η διαδικασία αυτή, επιτρέπει σε κάθε εταιρεία που αποδεικνύει στο
δικαστήριο ότι βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία ή πρόκειται να βρεθεί σε
τέτοια θέση (χωρίς όμως να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών),
να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο τη συνέχιση της λειτουργίας της
μέσω της διαπραγμάτευσης των οφειλών με τους πιστωτές της. Πρακτικά,
δηλαδή, μια επιχείρηση που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις
υποχρεώσεις της και αντιμετωπίζει ληξιπρόθεσμα χρέη ζητάει από το
δικαστήριο να την προστατεύσει από το ενδεχόμενο κάποιος πιστωτής να
την οδηγήσει σε πτώχευση. Το δικαστήριο μπορεί να λάβει προληπτικά
μέτρα που ισχύουν μέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης ώστε να
αποτραπεί κάθε επιζήμια μεταβολή για τους πιστωτές. Ειδικότερα μπορεί να
απαγορευτεί κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή
προς αυτόν, αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών και διορισμός
μεσεγγυούχου. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αναστέλλονται τα
μέτρα, εκρεμμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν
από τη σύναψη της συμφωνίας.
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